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 )نويسنده مخاطب( email: nosratolahi@mut.ac.ir، دانشیار -1

 استاديار -2

  دانشجوی کارشناسی ارشد -3

 

 

 

 بررسی عملکرد سامانه پشتيبانی حيات و تهویه مطبوع یک هواپيمای مسافربری با موتور توربوفن

 
 3، یاسر یزدانی2، جاماسب پيرکندی1مهران نصرت الهی

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،هوافضا گاهیدانش مجتمع

 

 

 چکيده

کاربرد در سامانه پشتیبانی  باسیکل هوايی عملکرد يک در پژوهش حاضر 

است. در  شده بررسیبا موتور توربوفن هواپیما يک تهويه مطبوع حیات و 

 منظور به. قرار گرفته است استفادهمورد عنوان مبرد  اين سیکل هوا به

 EES افزارنرميک کد کامپیوتری در  ،سیکلاين تحلیل ترمودينامیکی 

. مورد بررسی قرار گرفته استحالت کروز  و عملکرد آن در شده هیته

عدد ماخ، تغییر ارتفاع کابین هواپیما، تغییر  تحلیل ايندر  مؤثرهای پارامتر

اجزای  ین و بازدهدمای داخل کابین، مقدار کار دريافتی فن خروجی از تورب

 ضريببا افزايش عدد ماخ مقادير  دهد کهنشان می نتايج .دنباشیمسیکل 

يابد. يکی از داليل اين کاهش کاهش میمطبوع  تهويه سیستمعملکرد 

  ضرايب عملکرد،  افزايش دمای استاتیکی است که باعث عملکرد بد 

مقادير  18/1تا  45/0شود. با افزايش عدد ماخ از های حرارتی میمبدل

 25، ضريب عملکرد در حالتی که سیستم کنترل فشار کابین وجود دارد

   درصد کاهش  30درصد و در حالت بدون سیستم کنترل فشار حدود 

کمپرسور سیکل،  هایبازدهتوان به میمقادير تأثیر گذار ديگر از يابند. می

 رائه شده است.آنها ا نتايجاشاره کرد که های حرارتی و توربین مبدل

    دل رياضی درک بهتری از تغییرات دهد که مها نشان میبررسی

 .دهدیمدر عملکرد سیستم تهويه مطبوع هواپیما  رگذاریتأثهای پارامتر

رفتار سیستم برای رسیدن به  بینی پیشموجب مساله به نوبه خود اين 

خدمه و همچنین جلوگیری از  ،شرايط استاندارد زيستی برای سرنشینان

 گردد.های احتمالی اين سیستم میخرابی

ضريب عملکرد   -سیکل هوايی  - تهويه مطبوع هواپیما :یکليد یهاواژه
 سیستم کنترل محیطی -
 

 مقدمه  -1

سیستم کنترل محیطی شامل تجهیزات تهويه مطبوع هواپیما، سیستم 

بايد  سیستماين  .باشدهمچنین تجهیزات الکترونیکی می و اکسیژن و فشار

اين  .]3-1[باشد آنقادر به جداسازی محیط داخل هواپیما و بیرون 

با  يک محیط ،گرما به داخل هواپیما نمودن و اضافه کم کردنسیستم با 

از سوی و  کردهايجاد آن برای مسافران و خدمه مناسب  آسايش شرايط

الکتريکی تأمین  هاینگهداری سیستمبا شرايط مناسب برای محیطی  ديگر

 کابین خلبان و کابین یخنک کاربرای  ازین مورد. منبع هوای سازدیم

 هستند یاگونهبهدر کالس تجاری  هااز هم جدا هستند. هواپیما مسافران

، کنترل آلودگی و یخنک کارکه نیاز به تهويه مناسب، کنترل حرارت، 

هوايی استريل شده، خشک،  ،تهويه یهاستمیسد. بنابراين بايد نرطوبت دار

  .]3[فراهم نمايد حرارت مناسب  در درجهو  غبار و گردبدون 

خدمه و مسافرين را در  های گوناگونبايد نیاز مطبوعسیستم تهويه 

های موجود، کنترل و برطرف نمايد. هماهنگ با استاندارد طول پرواز و

 جريانکه  باشد یاگونه به بايد کابینبه داخل هوای تازه  ورود کنترل

بر  مترمکعب 047/0کمتر از  در داخل کابین ی تازه به ازای هر مسافرهوا

کنترل شود که  یاگونهبههمچنین فشار در داخل کابین بايد ثانیه نباشد. 

کیلو پاسکال نشود، اين فشار معادل فشار جو در ارتفاع  29/75بیشتر از 

هوای سرد با . سیستم تهويه مطبوع بايد با متری از سطح دريا است 2438

تا دمای  در ارتفاع زياد، گرما و هوای خشک گراددرجه سانتی -60 دمای

 .]2[سازگار باشددر سطح دريا و رطوبت باال  گرادجه سانتیدر 50

باشد. میکاری هواپیما  برای خنک روش مناسب يک يیهوا سیکل

از ديگر مزايای اين بوده و از سیکل بخار  ترحجم کمتر و سبک سیکل اين

 کرد: اشارهموارد ذيل به توان میچرخه 

 هواپیما فشار تحت نیکابنرخ تهويه باال برای  -

 فشار تحتزياد در داخل کابین  شده فشردهنرخ جريان هوای  -

  تنظیم فشار داخل کابین جهت بخشی از کار کمپرسوراستفاده از  -

 گريد یهاکلیس)برای  شيو گرمامشترک بودن تجهیزات سرمايش  -

 کاری، گرمايش تجهیزات خاص خود را دارد( خنک

 سیستم فشارهماهنگ بودن سیستم تهويه و  -

 قرارگرفتهمورد بررسی  زيادیمحققان سیکل تبريد هوا توسط  یژگيو

در شرايط پروازی و روی  يیسیکل هوا یبراترمودينامیکی يک مدل  است.

در اين پژوهش نشان . ارائه گرديدکانسیسائو  توسط 2007در سال زمین 

سیکل ترمودينامیکی ای نسبتاً گرم مزاي یدر روزهاداده شده است که 

 . ]4[باشدیم سه چرخبیشتر از حالت  خچهار چرهوايی با 

 2002يک مدل بهینه از سیستم کنترل محیطی هواپیما در سال 

ارائه گرديد. در اين کار معیار بهینه سازی  و همکارشايزابل پیِرِز توسط 

سیستم کنترل محیطی، کاهش حجم کل و کاهش تولید آنتروپی سیستم 

 .]5[در نظر گرفته شده است

و همکارانش به مطالعه عددی سیکل  جونیورئو ژا 2009در سال 

سیکل تهويه های مختلف در تهويه مطبوع هواپیما پرداختند و تأثیر پارامتر

 .]7[ا بررسی کردندمطبوع ر

و يک توربین  ، يک کمپرسوراز دو مبدل حرارتی عمدتاًسیکل هوايی 

تشکیل می گیرد.(آن صورت می يک يا دو مرحله انبساط در داخل )که

يکی از چهار حالت  ممکن استدريافت کار خروجی از توربین  برایشود. 

 زير رخ دهد:

سیکل در اين حالت سیکل  ،دريافت کنديک فن  توان تولیدی توربین را-1

 .شودیمساده نامیده 
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خود  خدو چرسیکل  ،دريافت کنديک کمپرسور توان تولیدی توربین را  -2

 .شودیمنامیده  راه انداز

فن و بخش ديگر را کمپرسور دريافت  توان تولیدی توربین رابخشی از  -3

 .شودیمنامیده  اندازراهخود  -ساده سه چرخکه سیکل ، کند

 سیکل شامل يک توربین بود، ممکن است های باال کهعالوه بر حالت -4

سیکل در اين حالت  ،دريافت کنندتوربین  دوفن و کمپرسور کار خود را از 

 .]6[شودنامیده می خچهار چر

سازی سیکل تهويه مطبوع هواپیما در پژوهش به مدل در اين

انداز است، پرداخته راهخود -از نوع سه چرخ سادهحالتی که اين سیکل 

 .شودمی

 
 شماتيک سيکل هوایی -1-1

با موتور  ی نمونههواپیمايک تهويه مطبوع  سیستم بندیپیکر 1 در شکل

سیستم موتور، بخش از سه زير مدلاين  نشان داده شده است. توربوفن

هر که اجزای  و سیکل تهويه مطبوع تشکیل شدهمديريت سیستم 

مشخص  1 در شکلو ابتدا و انتهای هر فرايند ترمودينامیکی سیستم رزي

بايد طبق  مو هر کدا نبودهمستقل از يکديگر  هازيرسیستم شده است.

سیکل سه چرخ اصطالح منظور از  د.نهای ديگر عمل کنقوانین زيرسیستم

اين است که در محور اصلی سیکل تهويه سه جزء توربین، کمپرسور و فن 

 کند.که نیروی الزم فن و کمپرسور را توربین تأمین می اندقرارگرفته

 

 
 اندازراهخود  چرخسهسيکل تهویه مطبوع هواپيما از نوع  -1 شکل

 

 فرضيات -2

مبرد  عنوان بههوا  .شده است استفادهموتور توربوفن يک از  در اين تحقیق

 ماخ در حالت کروزعدد در نظر گرفته شده است. مقدار و يک گاز کامل 

پارامترهای ثابت استفاده شده در  1در جدول  شده است.فرض  85/0

 ورده شده است.آسیستم 

 
 سيستم دراستفاده شده ثابت پارامترهای  -1جدول 

 (K) دما (kPa) شارف بازده

84/0η
𝑟
= 20𝑃1 = 216𝑇1 = 

82/0η
𝑝𝑐

= η
𝑠𝑐

=  250𝑃3 = 473𝑇3𝑏= 

8/0ε
𝑝ℎ𝑥

= ε
𝑠ℎ𝑥

=  200𝑃4 = 𝑇4𝑎 = 𝑇3𝑏 

77/0η
𝑡

=  𝑃4𝑎 = 𝑃4𝑏 = 𝑃4 297𝑇𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛 = 

  

 

 

 مدل ریاضی -3

مربوط به سیکل تهويه مطبوع هواپیما نشان داده  T-Sنمودار  2در شکل

ی اولیه سازفشرده باشدمی هواپیما در حالت پرواز هی کهنگام .شده است

دما و فشار استاتیکی محیط با  1نقطه هوا در  .ردیگیمتوسط رم اير انجام 

فشرده شدن آيزنتروپیک هوا  دهندهنشان 2iنقطه شود. وارد کمپرسور می

انرژی ا استفاده از معادله باشد. بمی P2iو  T2iو دستیابی به دما و فشار 

 وابط زير حاصل خواهد شد.ر

(1) ℎ2 = ℎ1 +
𝑉1

2

2
 

(2) 𝑇2𝑖 = 𝑇2 = 𝑇1 +
𝑉1

2

2 𝐶𝑝
 

سرعت  𝑉1آنتالپی هوا در شرايط استاتیکی و  ℎ1 روابط فوق در

 ، از معادله𝑃2𝑖ی آيزنتروپیک سازفشردهفشار سکون بعد از هواپیما است. 

 .ديآیم دست به (3)

(3) 𝑃2𝑖

𝑃1
= (

𝑇2𝑖

𝑇1
)

𝑘
𝑘−1

 

 نيا با بوده و ريناپذبرگشتيند آک فريی توسط رم اير ساز فشرده

که مقدار فشار  ،رسیده است 2به نقطه  2iی رسیدن به نقطه جا به حال

ηمقدار بازده رم اير  مشخص بودنبا دارد.  2iکمتری نسبت به 
𝑟

از رابطه  

 گردد.محاسبه می 𝑃2مقدار ( 4)

(4) 𝜂
𝑟

=
𝑃2 − 𝑃1

𝑃2𝑖 − 𝑃1
 

، طبق شودیممستقیم از موتور دريافت  صورت به( که 𝑊𝑟) کار رم اير

 گردد.میمحاسبه  (5رابطه )

(5) 𝑊𝑟 = �̇�𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇1) 

 رو نيا ازشود. آيزنتروپیک انجام می صورتبه  3aiتا 2 نقطه فرايند از

 آيد.می به دست (6)ی از رابطه 3aiدمای نقطه 

(6) 𝑇3𝑎𝑖

𝑇2
= (

𝑃3

𝑃2
)

𝑘−1
𝑘

 

η) کمپرسور اول بازدهبا داشتن مقدار  3aدما در نقطه 
pc

طبق (، 

 شود:محاسبه می( 7رابطه )

(7) 𝜂
𝑝𝑐

=
𝑇3𝑎𝑖 − 𝑇2

𝑇3𝑎 − 𝑇2
 

 (8طبق رابطه ) توانیمی واقعی اولین کمپرسور را افتيکار درمقدار 

 محاسبه کرد.

(8) 𝑊𝑝𝑐 = �̇�𝐶𝑝(𝑇3𝑎 − 𝑇2) 

ی اولین مبدل حرارتی لهیوسبههوای ورودی  4bتا  4aدر فرايند 

شده در  داده دست از. مقدار گرمای ابديیمکاهش  تفشار ثابدمايش در 

 شود.محاسبه می (9)طبق رابطه اين مبدل حرارتی 

(9) 𝑄𝑝ℎ𝑥 = �̇�𝐶𝑝(𝑇4𝑎 − 𝑇4𝑏) 

که با داشتن مقدار ضريب  باشدیممجهول  𝑇4𝑏مقدار رابطه اين  در

εتأثیر مبدل حرارتی اول)
𝑝ℎ𝑥

 گردد.محاسبه می( 

(10) 𝜀
𝑝ℎ𝑥

=
𝑇4𝑎 − 𝑇4𝑏

𝑇4𝑎 − 𝑇2
 

 𝑇2مبدل اول بیشتر از مقدار شدن در دمای هوای رم اير، بعد از خنک

شود. دما  𝑇2 از مقدار سردتر تواندینم. هوای داخل مبدل حرارتی شودیم 

بعد از فشرده شدن در کمپرسور دوم در يک فرايند  5iدر نقطه 

 شود.محاسبه می (11طبق رابطه )آيزنتروپیک، 

(11) 𝑇5𝑖

𝑇4𝑏
= (

𝑃5

𝑃4𝑏
)

𝑘−1
𝑘
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 5ی با داشتن مقدار بازده آيزنتروپیک کمپرسور دوم، دمای نقطه

 شود.محاسبه می

(12) 𝜂
𝑠𝑐

=
𝑇5𝑖 − 𝑇4𝑏

𝑇5 − 𝑇4𝑏
 

 شود.محاسبه می (13) مقدار واقعی کار کمپرسور دوم از رابطه

(13) 𝑊𝑠𝑐 = �̇�𝐶𝑝(𝑇5 − 𝑇4𝑏) =
�̇�𝐶𝑝𝑇4𝑏

𝜂
𝑠𝑐

[(
𝑃5

𝑃4
)

𝑘−1
𝑘

− 1] 

از هوای را  (𝑄𝑠ℎ𝑥مقدار گرمای )مبدل حرارتی دوم  6تا  5در فرايند 

اين دهد. می به هوای رم ايرآن را و  گرفتهورودی به سیستم تهويه هواپیما 

. ابديیمکاهش  𝑇6به  𝑇5و دما از  افتدیماتفاق  تفشار ثابفرايند در 

 .ديآیم دست به (14) رابطه طبق  (𝑄𝑠ℎ𝑥مقدار)

(14) 𝑄𝑠ℎ𝑥 = �̇�𝐶𝑝(𝑇5 − 𝑇6) 

در اختیار داشتن با و  (15)مطابق رابطه  𝑇6مقدار  رابطه فوق در

ε) مقدار ضريب عملکرد
𝑠ℎ𝑥

 .ديآیم به دست( مبدل حرارتی دوم 

(15) 𝜀
𝑠ℎ𝑥

=
𝑇5 − 𝑇6

𝑇5 − 𝑇2
 

هوای در جريان، با ورود به توربین انبساطی مقدار زيادی از دمای 

، آيزنتروپیک انجام شود به صورت فرايند اين. اگر دهدیمخود را از دست 

 رابطه طبق 𝑇7𝑖برسد، مقدار  T-Sدر نمودار  7iی به نقطه 6يعنی از نقطه 

. با باشدیم 𝑃7برابر مقدار فشار 𝑃7𝑖   . مقدار فشارديآیم به دست( 16)

تا کابین مقدار فشار کابین نیز با  7ی از مقدار افت فشار از نقطه پوشچشم

  است. گرفته شدهبرابر در نظر  7مقدار فشار نقطه 

(16) 𝑇7𝑖

𝑇6
= (

𝑃7

𝑃6
)

𝑘−1
𝑘

 

بیشتر از  𝑇7فرايند انبساط مقدار دمای  برگشت ناپذيریبا توجه به 

ی بازده آيزنتروپیک توربین سیکل از رابطه 𝑇7است. مقدار  𝑇7𝑖مقدار 

 .ديآیم به دستهوايی 

(17) 𝜂
𝑡

=
𝑇6 − 𝑇7

𝑇6 − 𝑇7𝑖
 

 .ديآیم به دست (18)ی کار مفید توربین سیکل هوايی از رابطه

(18) 𝑊𝑡1 = �̇�𝐶𝑝(𝑇6 − 𝑇7) 

ارائه شده  چرخمعادله باالنس کار برای سیکل سه ( 19در رابطه )

 است.

(19) 𝑊𝑠𝑐 = 𝛼(𝑊𝑡1) 

که به  است برابر با مقدار درصدی از کار توربین 𝛼  در اينجا مقدار

 شود.کمپرسور دوم داده می

(20) 
�̇�𝐶𝑝𝑇4𝑏

𝜂
𝑠𝑐

[(
𝑃5

𝑃4
)

𝑘−1
𝑘

− 1] − 𝛼�̇�𝐶𝑝𝑇6 [1 − (
𝑃7

𝑃6
)

𝑘−1
𝑘

] 𝜂
𝑡1

= 0 
، کل کار توربین توسط فن دريافت برابر صفر باشد𝛼  مقدار وقتی که

 𝛼 مقدار . اگرباشدیمسیکل ساده  يکاين حالت يعنی سیکل  و شودمی

، در اين حالت کل کار را کمپرسور دوم برابر يک در نظر گرفته شود

 .باشدیم راه اندازيعنی سیکل خود  ،کندیمدريافت 

است، که مقدار اين دما بايد  𝑇7هوای خروجی از توربین دارای دمای 

 .دمای داخل کابین را کاهش دهدد تا بتواند کمتر از مقدار دمای کابین شو

محاسبه می (21طبق رابطه ) شودیممقدار گرمايی که از کابین گرفته 

 گردد.

(21) 𝑄𝑐 = �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛 − 𝑇7) 

قرار  تحت فشاربه  ،از کاری که به کمپرسور اول اختصاص دارد بخشی

تا فشار کابین در حد  شودیمدادن هوای داخل کابین اختصاص داده 

10.92psi  گردد.( محاسبه می22طبق رابطه )باقی بماند. اين کار 

(22) 𝑊𝑝 =
�̇�𝐶𝑝𝑇2

𝜂
𝑝𝑐

[(
𝑃3

𝑃2
)

𝑘−1
𝑘

− 1] + 𝑊𝑟 

از سیستم ، در حالتی چرخسه مقدار ضريب عملکرد برای سیکل 

  شود، به صورت زير است.تنظیم فشار داخل کابین استفاده می

(23) 
 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝑐

𝑊𝑟 + 𝑊𝑝𝑐
 

در صورتی که سیستم تنظیم فشار در داخل کابین غیر فعال باشد 

 شود.مقدار ضريب عملکرد سیکل از رابطه زير محاسبه می

(24) 𝐶𝑂𝑃𝑝 =
𝑄𝑐

𝑊𝑟 + 𝑊𝑝𝑐 − 𝑊𝑝
 

 

 نتایج -4

 شده انیببررسی نتايج حاصل از تحلیل ترمودينامیکی، معادالت  منظور به

و در شده  نوشته EES افزارنرمکد در يک برای سیکل هوايی به شکل 

برای  مورد نظر به صورت پارامتری تحلیل گرديده است. سیکلادامه 

آورده  2 در شکل دما بر حسب آنتروپیتغییرات نمودار سیکل مورد نظر 

دما، آنتروپی و  مقادير سیکلمختلف  نقاطبرای در اين نمودار  .شده است

 اند.دهشفشار مشخص 

 

 
 برای سيکل تحليل شده T-Sنمودار  -2شکل

 

ضريب مقادير باشد، می 18/1تا  45/0برای حالتی که عدد ماخ بین 

داده روی عملکرد سیکل نشان بر عدد ماخ  ریتأثو  محاسبه شدهعملکرد 

شود، مشاهده می( 24( و )23در معادالت ) همانطور که. است شده

 افزايش 𝑇2مقدار دمای  ،يابدمیافزايش  ی هواپیماسرعت پرواز که یهنگام

با افزايش مقدار شود. اين مقدار دما در داخل رم اير نیز استفاده میيافته و 

که کند ها به محیط کاهش پیدا میمیزان انتقال حرارت مبدل 𝑇2دمای 

شود و در نتیجه مقدار ضريب ها میعملکرد مبدل اين امر سبب کاهش

 . يابدمی عملکرد سیکل کاهش

برای افزايش سرعت جريان نیاز به افزايش توان فن است. با  از طرفی

، اگر هوايی توجه به ثابت بودن مقدار توان تولیدی توسط توربین سیکل

کند در نتیجه مقدار توان مصرفی مقدار توان مصرفی فن افزايش پیدا 

کاهش يافته که اين باعث کاهش عملکرد کمپرسور دوم  کمپرسور دوم

با کاهش عملکرد کمپرسور دوم ضريب عملکرد کلی سیکل  شود.می

با افزايش مقدار شود مشاهده می 3 شکل همانطور که دريابد. کاهش می

4.8 5.3 5.8 6.3
100

200

300

400

500

600

s [kJ/kg-K]

T
 [

K
]

 1
0 

kP
a 

 2
0 

kP
a 

 1
00

 k
P
a 

 2
00

 k
P
a 

 3
00

 k
P
a 

 4
00

 k
P
a 

Air

1

2

3a

3ai

3b

4a

4b

55i

6

7i

Cabin

7

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

به  سیکل لکردمقادير ضريب عم وبیشتر شده  نمودارهاماخ شیب عدد 

 رسد.کمترين مقدار خود می

 

 
 ماخ عدد با سيستم ضرایب عملکرد راتيينمودار تغ -3شکل

 

ضرايب عملکرد سیستم نسبت به دمای  راتیینمودار تغ 4در شکل 

 افزايش مقداربا شود نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کابین

 .ابنديیمافزايش  سیستم يب عملکرداضرمقادير  داخل کابین دمای

 

 
دمای سيستم نسبت به  ضرایب عملکرد راتيينمودار تغ -4شکل

 کابين

 

ضرايب عملکرد سیستم نسبت به بازده  راتیینمودار تغ( 5در شکل )

با شود نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کمپرسور سیکل

 سیستم عملکردضريب مقادير  ،افزايش مقدار بازده کمپرسور سیکل هوايی

 دريافتی کار ( بازده کمپرسور با13) به معادله با توجه .يابدمیافزايش 

کار ر نتیجه با افزايش بازده کمپرسور، رابطه عکس دارد. د کمپرسور سیکل

 سیکلکاهش کار دريافتی کمپرسور  يابد.مصرفی کمپرسور کاهش می

ا افزايش مقدار . بشودمیکار مصرفی فن در داخل رم اير  وجب افزايشم

مقدار کار رم اير ، درنتیجه شودتر میداخل رم اير خنک ،فن مصرفی کار

يابد. طبق رابطه ضريب عملکرد با کاهش کار رم اير مقدار کاهش می

  يابد.ضريب عملکرد سیکل افزايش می

 
بازده نسبت به  سيستم ضرایب عملکرد راتيينمودار تغ -5شکل

 کمپرسور سيکل

 

ضرايب عملکرد سیستم با عدد ماخ پروازی  راتیینمودار تغ 6در شکل 

متر  2438متر و  1828نشان داده شده است. در اين تحلیل ارتفاع پروازی 

 با افزايش عدد ماخدهد که ها نشان میبررسی. در نظر گرفته شده است

ا از سوی ديگر بيابد. کاهش می سیستم مقادير ضريب عملکرد پروازی

مقدار ضريب  شده و کمترفشار داخلی کابین پروازی  ارتفاع افزايش

 توان تحلیلمی گونهنيايابد. اين موضوع را می افزايش سیستم عملکرد

و دمای  نتیجه فشار در ،يابدی فشار داخل کابین کاهش میکرد که وقت

افزايش نسبت فشار در . خواهد يافتتوربین نیز کاهش هوای خروجی 

. در اين حالت مقدار دمای شودمیمقدار کار توربین  توربین باعث افزايش

مقدار گرمای دريافتی از کابین  کم شده و باعث افزايشخروجی از توربین 

مقدار ضريب ( 21) در رابطه با افزايش انتقال حرارت از کابینکه  شودیم

 .دهدمی کاهشرا فشار  تنظیمدر حالت بدون  عملکرد

مقدار کار  داخل کابین)کاهش فشار( از سوی ديگر با افزايش ارتفاع

 . با توجه به معادلهابديیمافزايش  (𝑊𝑝) تنظیم فشار داخل کابین برای

دله ا( مخرج مع𝑊𝑝)برای تنظیم فشار داخل کابین با افزايش کار  (24)

 يابد. کوچک شده و مقدار ضريب عملکرد افزايش می

 

 
 دد ماخعبا  سيستم ضرایب عملکرد راتيينمودار تغ -6شکل

 

 7ارتفاع کابین بر مقادير ضريب عملکرد، در شکل  ریتأثبرای درک بهتر 

ی مستقیم ارتفاع کابین و مقدار ضريب عملکرد نشان داده شده رابطه

 است.
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 پروازیارتفاع با  سيستم ضرایب عملکرد راتيينمودار تغ -7شکل

 

توجه به  وهمچنین با افزايش مقدار ضريب تأثیر مبدل حرارتی دوم 

افزايش عملکرد مبدل يابد. ضريب عملکرد افزايش میمقادير  ،8شکل

مقدار دمای  نتیجهدر  شود،حرارتی دوم باعث کاهش دمای خروجی آن می

هوای ورودی به توربین کاهش يافته و به سبب آن کار تولیدی توربین 

 .شودمیمقادير ضريب عملکرد سیکل  افزايش يافته که منجر به افزايش

 

 
ضریب تأثير با  سيستم ضرایب عملکرد راتيينمودار تغ -8شکل

 مبدل حرارتی دوم

 اعتبار سنجی -5

بیان شده در اين مقاله ترمودينامیکی  مدلتحقیق اين جهت اعتبارسنجی 

مقايسه  2004در سال همکاران  و سازی توسط آندريدبا نتايج شبیه

  گرديد.

 
عدد نسبت به  سيستم ضرایب عملکرد راتيينمودار تغ -9 شکل

 ]6[2004ماخ توسط آندرید در سال 

 
سيستم نسبت به عدد  ضرایب عملکرد راتيينمودار تغ -10شکل

 ماخ حاصل از این تحقيق

 

 8/1تا  47/0برای حالتی که عدد ماخ بین  10و  9 با توجه به شکل

عدد ماخ  ریتأثمقادير ضريب عملکرد در دو مقاله محاسبه شده و   باشد،می

عت پرواز افزايش سر کهیهنگام. است روی عملکرد سیکل نشان داده شده

، که اين دما در داخل رم اير نیز ابديیمافزايش يابد مقدار دمای استاتیکی 

به بیرون  هامبدلمقدار گرمايی که  اين دما افزايشبا شود. استفاده می

 9 لدر دو شک ابد.يمیکاهش و عملکرد سیکل  کمتر شدهکنند منتقل می

نزديکی  10و  9های با مقايسه شکل روند کاهش مشخص شده است. 10و 

-مشاهده می و همکاران مقادير ضريب عملکرد اين مقاله با مقاله آندريد

همچنین تغییرات شیب نمودار ماخ بر حسب ضريب عملکرد در دو  .شود

و  47/0مقدار ماخ در تر برای مقايسه دقیقباشد. مشابه میتقريبًا مقاله 

 شده است. آوردهمقادير ضريب عملکرد در جدول زير  2438ارتفاع کابین 

 

 های مقایسه شدهکميت مقادیر  -2 جدول

 مقاله حاضر (2004مکاران)هو  مقاله آندريد رپارامت

 7485/0 7564/0 ضريب عملکرد

ضريب عملکرد با 

 فشار مکار سیست
4278/0 4234/0 

 

حاصل از کد  مقاديرشود، مشاهده می 2جدول همانطور که در 

باشد. دلیل اين می و همکارانش آندريد تحقیقکمتر از مقادير نوشته شده 

می در اين مقاله موضوع تعبیه نکردن کندانسور و سیستم گرمايش مجدد

  باشد.
 

 یريگجهينت -6

 دهد که:نتايج حاصل از اين تحقیق نشان می

 کاهش بسیاری سیستم مقدار ضرايب عملکردبا افزايش سرعت  هواپیما  -

  يابد.می

و با باال بردن  شدهبا افزايش دمای کابین عملکرد سیستم تهويه بهتر  -

 يابد.افزايش می آن بازده کمپرسور سیکل، مقادير ضرايب عملکرد

توانند به افزايش عملکرد های بهینه میمبدلدهد که ها نشان میبررسی -

 سه چرخ کمک کنند. ازاندخود راهسیکل 

ی متر 2438 فشار برای کابین در ارتفاع بهتريندهد که نتايج نشان می -

های ديگر است. بیشتر از ارتفاعدر اين حالت مقدار ضريب عملکرد  بوده و

در بهترين حالت و استفاده از  رگذاریتأثی پارامترهادر اينجا با کنترل 
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به سیستم کنترل محیط بهتر  توانیمکمپرسور و مبدل حرارتی مناسب 
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